
МАЛАДАЯ СІЛА БУДУЕ МАРЫ
Як новы артыкул Канстытуцыі ўвасабляецца ў працоўным маладзёжным руху

А д д а ц ь  свой голас на рэспубліканскім  рэф ерэндум е —  гэта не 
то льк і пра імкненне выканаць грамадзянскі абавязак, а ле  1 пра 
асэнсаванае ж аданне зрабіць свой выбар д з е л я  будучы ні —  
наш ай 1 нашых дзяцей. Развіццю патэнцы ялу м оладзі як 
р эсур су, акты ву беларускай нацыі ў  праекце змяненняў 
Кансты туцы і лры свечаны  новы асобны а р ты кул 321.
Ё к  замацоўвае права м аладога пакалення на стварэнне 

на  самым высокім узроўні ўсіх ум оў д л я  духоўкага, 
м аральнага, Інтэлектуальнага  і фізічнага р о сту . Галоўны  
к ур с —  на рэалізацы ю  патэнцы ялу м оладзі ў  інтарэсах 
усяго  грамадства.

Сканцэнтраваць 
намаганні на канкрэтных 
справах

—  Хлопцы і дзяўчаты, сгтудэн- 
ты, спецыялісты-пачаткоўцы, якія 
цяпер лрайш лі школу рэспублі- 
канскіх, абласных маладзёжных 
будоўляў, прыйдуць на рэспублі- 
канскі рэферэндум ужо свядомымі 
дарослымі людзьмі, —  упэўнвны 
старш ы ня Гомельскай абласной 
арганізацы і Беларускага п р а ф - 
саю за работнікаў будаўніцтва I 
прам ы словасці будаўнічы х ма- 
тэ р ы я ла ў, перш ы сакратар Го - 
м ельскай абласной арганізацыі 
Кам уністы чнай парты і Б еларусі 
Дзм ітры й М УР А Ш К А .

Па яго слоеах, у алошнія гады на 
Гомельшчыне ў лідарах па копькас- 
ці байцоў у студэнцкіх атрадаў —  
атрады будаунічага профілю. Го- 
мельскія будаўнікі адклікаюцца на 
ўсе ініцыятывы моладзі па аказанні 
дапамогі пры ўзвядэенні сацыяпьна 
значных аб’ектаў. Ім у  рэгіёне пры- 
свойваецца статус абласной ма- 
ладзёжнай будоўлі. У  розныя гады 
гзта былі цэхі Беларускага металур- 
гічнага завода, дзіцячая абласная 
клінічная бальніца ў Гомелі. М о- 
ладзь дапамагала ў рэканструкцыі 
помніка камсамольцам-падполь- 
шчыкам у Гомелі, удэельн'ічала ва 
ўзвядзенні мемарыяльнага комп- 
лексу героям Дняпроўскай бггвы ў  
Лоеае. У  2020 годзе менавгта мала- 
дзёжныя сілы дапамаглі будаўнікам 
Гомельшчыны ў рэкордныя тзрміны 
справіцца з двума вельмі значнымі 
абёкгамі.

Выконваем адну задачу
—  Абласнымі магіадзёжнымі 

будоўлямі былі аб’яўлены школа ў 
мікрараёне №  21 Гомеля і рэкан- 
струкцыя брацкага пахавання на 
месцы спаленай вёскі Ала ў Свет- 
лагорскім раёне, —  расказвае 
Дзмгірый Мурашка.— Дарэчы, гэ- 
тыя два будабёкты пачалі актыў- 
на рэалізоўвацца непасрэдна пры 
падтрымцы кіраўніка дзяржавы. 
Аднаўленне будаўніцтва даўгабу-

Будэб'вкт «Школа 9 96-м мікрарі ке Гомшія« —  
пляцоўка для практычных занкткаў будучых будаўнікоў.

да  —  сярэдняй школы ў 21 -м мік- 
рараёне Гомеля— пачалося пасля 
агучвання праблемы падчас акцыі 
«Ваша пыганне Прэзідэнту» Спры- 
яльныя ўмовы надвор'я дазаолілі 
фарсіраваць будаўніча-мантажныя 
работы нават у зімовыя месяцы. 
Гэтая пляцоўка была аб'яўлена аб- 
ласной маладзёжнай будоўляй. На 
ёй працавалі юнакі э профільнага 
будатрада БРСМ . самыя актыўныя 
I ініцыятыўныя студэнты будаўнічых 
спецыяльнасцяў Беларускага дзяр- 
жаўнага ўніаерс'ггзта транспарту. 
Рабяты атрымалі першы вопыт ра- 
боты на вытворчасці.

Старшыня прафсаюза будаўні- 
коў рэпёна нагадвае што пьгганне 
аб неабходнасці стварэння мема- 
рыяла ў Але таксама было агучана 
на сустрэчы з Прэзідэнтам. Аляк- 
сандр Лукашэнка ініцыятыву пад- 
трымаў. Стварэнне архгіэктурнай 
канцэпцыі «А л а »  даручылі групе 
архітэктараў Інстытута «Гом ель- 
грамадзянпраект».

— Для гомельскіх будаўнігоў гэты 
абёкт стаў сапраўды выклікам. Пры 
гзтым, калі наша мсшадзь папраца- 
вапа ў будатрадах на такіх пляцоў- 
ках, яна разумее, — так, мы —  ад 
Прэзідэнта да байца студатрада —  
выконваем адну задачу, —  упэуне- 
ны Дзмітрый Мурашка

Ён нагадвае, як л іта р а л ь - 
на ўвесь рэгіён летась сачыў за 
ўзвядзеннем у Гомелі ўнікальнага 
адукацыйнага мультыкомплексу. 
Гаворка пра будабёкт, які такса- 
ма атрымаў статус «Абласная ма- 
падзёжная будоўля», —  школа ў

Старшыня Гомельсхай абласной 
арганізацыі Беларускага прафсаюза 

работнікаў будаўніціва і прамысловасці 
будаўнЫых матэрыялаў 

Дзмітрый МУРАШКА.

96-м мікрараёне абласнога цэнт- 
ра, ці «Х утары ». Гэтую пляцоўку 
ахрьюцілі адной э самых імклівых 
будоўляў за ўсю гісторыю рэгіё- 
на. Мікрараён уэнік практычна на 
пустцы, шматпавярховікі т у т  раслі 
як грыбы пасля дажджу, а вось но- 
вая школа —  заставалася марай.

«Уключыцца» 
ў будучую прафесію

—  Узвядзенне сацыяльна важ- 
нага і неабходнага ў маладым 
мікрараёне аб'екта будаўнікі вялі 
ў  кругласутачным рэжыме, —  дэе- 
ліцца старшыня галіновага праф- 
саюза. —  Гапоўны падрадчык, А А Т  
«Будаўнічы трэст нумар 14» яшчэ 
на стадыі будаўніцтва даў дазвол 
на правядзенне на пляцоўцы прак- 
тычных заняткаў для навучэнцаў 
Гомельскага дзяржаўнага дарожна- 
будаўнічага каледжа. Яны на свае 
вочы ўбачылі працэс узеядзення са- 
цыяльназначнаш аб'екта, «уключы- 
ліся» ў будучую прафеа'ю.

Акрамя таго, тыя ж навучэнцы 
пасля выказалі жаданне працаваць 
на маладзёжнай будоўлі на гэтым 
абёкце нароўні з прафесіяналамі. 
Яны ўзялі ўдзел у будаўніцтве вялі- 
кай чашы басейна і значнай частцы 
работ па добраўпарадкаванні. Па- 
працавалі ка гэтым аб'екце і на- 
вучэнцы Гомельскага дзяржаўнага

мастацкага каледжа і Гомельскага 
дзяржаўнага првфесійна-тэхніч- 
нага каледжа народных мастацкіх 
промыслаў.

—  Калі вярнуцца да нашых го- 
мельскіх «хутаранцаў», то  мне па- 
даецца, што маладыя бацькі, якія 
спачатку змаглі пры падтрымцы 
дзяржавы пабудаваць ж ы ллё ў 
мікрараёне перспектыўнай забўдо- 
вы, а пасля атрымалі І магчымасць 
адлравіць сваіх дзяцей у новую су- 
персучасную школу, таксама свя- 
дома прыйдуць на рэферэндум як 
дарослыя разумныя грамадзяне 
краіны, —  падкрэслівае Дзмітрый 
Мурашка.

Абарона прафесійных 
правоў і сацыяльнай 
справядлівасці

Новы «маладзёжны» артыкул у 
Асноўным Законе краіны не зможа 
пакінуць раўнадушнымі і маладых 
слецыялістаў, якія нядаўна прый- 
шлі на першае месцы работы, упэў- 
нены Дзмгірый Аляксандравіч:

— На Гомельшчыне летась больш 
як пяцьсот выпускнікоў сярэдняй 
спецыяльнай і прафесійна-тэхніч- 
най адукацыі атрымала свае пер- 
шыя рабочыя месцы ў  будаўнічых 
арганізацыях. На прадпрыемствы 
рэгіёна размеркаваныя і маладыя 
спецыялюты з дыпломамі ВНУ: ін- 
жынеры-будаўнікі, геадззісты, спе- 
цыялісты аддэелаў тэхнічнага канг- 
ролю і інжынеры-электроншчыкі. 
Маладыя спецыялісты добра разу- 
меюць, што атрымаюць абарону сва- 
іх прафесійных, працоўных правоў, 
могуць разлічваць на сацыяльную 
справядлівасць у пытаннях арганіза- 
цыі і аплаты працы, захаванне гра- 
мадскага кантролю за выкананнем 
заканадаўства Галоўнае, каб самі 
належна выконвалі службовыя аба- 
вязкі, імкнуліся расці І развівацца. 
Стымул у  гзтым, у тым ліку, —  са- 
цыяльная значнасць аб'ектаў, за якія 
бярэцца іх прадпрыемства.

Дарэчы, менааіта пытанні са- 
цыяльнай палітыкі, інавацыйнай 
сфёры, інфармацыйнай бяспекі, 
захавання нацыянальнай сама- 
бытнасці, гістарычнай памяці і су- 
верэнітэту краіны, забеспячэння 
сацыяльнай справядлівасці— тыя 
аспекты, што ў  калектывах будаўні- 
коў абмяркоўваліся на дыялогавых 
пляцоўках па праекце змяненняў і 
дапаўненняў Канстытуцыі. Збіралі- 
ся на такія сустрэчы і непасрэдна 
на будабёктах. Актыўны ўдзел у 
абмеркаванні будучыні Асноўнага 
Закона краіны якраз І праяўлялі

маладыя будаўнікі.

Выклік работы з дзецьмі
Дзмгірый Мурашка як старшы- 

ня галіновага прафсаюза ўпэўне- 
ны, што перад будаўнікамі стаіць 
і важная сацы яльная задача —  
абуДзіць цікввасць у школьнікаў, 
навучэнцаў, студэнтаў да  удэелу ў 
сумесных працоўных акцыях.

—  Яны даюць магчымасць пад- 
трымаць нашых маладыхлю дзей, 
далучыць моладзь д а  працоўных 
дэсантаў на карысць грамадства, 
паказаць, што няма цяжкіх задач, 
калі працуем разам, —  падкрэслі- 
вае Дзмгірый Аляксандравіч і рас- 
казвае аб цікавым вопыце работы 
будаўнікоў са студэнтамі.

—  Падчас работы на будпля- 
цоўцы на пагранічнай заставе 
«Усохская Б у д а » ў Добрушскім 
раёне супрацоўнікі Будаўнічага 
трэста №  14 арганізавалі м ала- 
дзёжны суботнік д л я  студэнтаў. 
Валанцёры, якія свае сілы ўклалі 
ў добраўпарадкаванне ваенкага 
аб ё кта , пасля выказаліся, ш то 
перагледзелі сваё стаўленне да  
службы ў арміі.

Згадвае старшыня галіновага 
прафсаюза і леташні выдатны до - 
свед агульнай работы будаўнікоў 
са школьнікамі. Вучні школ Гоме- 
ля , Добруш скага, Веткаўскага і 
Гомельскага раёнаў бралі ўдзел 
у добраўпарадкаванні тэрыгорыі 
вакол мемарыяла «Партызанская 
кры нічка». Практы чна кожны 
дзень 30 юных валанцёраў дапа- 
магалі ў рабоце супрацоўнікам Го- 
мельскага домабуДаўнІчага кам- 
біната. Змвны пачыналі з лекцый 
аб ваеннай гісторыі. Усяго ў доб- 
раўпарадкаванні «Партызанскай 
крынічкі» ўзяло ўдзе л больш за 
тысячу падлеткаў, у тым ліку тыя, 
хто знаходзіўся на розных прафі- 
лактычных уліках.

—  Вось гэта рэальны прыклад 
латрыятычнага і лрацоўйага выха- 
вання падлеткаў, да якога мы імк- 
нёмся. Упэўнены, што праз пэўны 
час гэтыя хлопцы і дзяўчаты пры- 
вязуць да  мемарыяла сваіх дзя - 
цей і раскажуць, як удзельнічалі ў 
рэканструкцыі знакавага не толькі 
для  рэгіёна, але ( д л я  ўсёй краіны 
месца, —  гаворыць мой суразмоў- 
нік. —  А  калі моладзь разумее і 
можа данесці да сваіх аднагодкаў, 
чаму важна займацца такімі спра- 
вамі, мы абавязкова захаваем 
сааю краіну І незалежнасць.

Гу та р ы ла  
Н а та лля  К А П Р Ы Л Е Н К А .

Ф о та  аўтара і Б е л Т А .


